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1. Опис навчальної дисципліни 

«Дистанційні методи та ГІС в природокористуванні» 

 
Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 
Кількість кредитів 3 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 103 «Науки 

про Землю» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 І 1 

Загальна кількість годин – 

90 

Семестр 

2-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних: 

І рік (І сем) - 2 самостійної 

роботи студента – 4 

Освітньо-науковий ступінь 

доктор філософії 

8  

Практичні, семінарські 

8 - 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 

74  

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить : 

– для денної форми навчання 17,8:82,2. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни: Дисципліна ««Дистанційні методи та 

ГІС в природокористуванні»» має на меті навчити аспірантів теоретичним 

основам, інформаційним технологіям формування цифрової моделі місцевості, 

створення цифрових топографічних та тематичних карт, сприяти розвитку 

логічного мислення, формуванню наукового світосприйняття і прививати 

схильність до творчості. А також полягає у розкритті теоретичних і практичних 

питань, які пов'язані з використанням аерофото- і космічних знімків, а також 

теоретичні положення та технології опрацювання аерофотознімків. Важливі 

також питання використання засобів дистанційного зондування Землі та 

освоєння аспірантами методів і способів використання дронів та матеріалів 

аерокосмічних знімань для вирішення практичних завдань, а також формування 

у аспірантів наукового світогляду на основі останніх досягнень світової науки, 

техніки та виробництва. 

 

Завдання дисципліни: дати основи: математичної теорії 

геоінформатики; дистанційного зондування; обробки матеріалів аерокосмічної 

зйомки; технологій створення цифрових карт; застосування ГІС-технологій у 

системі точного землеробства. А також вивчити призначення, структуру, 

технічні характеристики аерокосмічних засобів дистанційного зондування 

земель лісогосподарського призначення, природні умови ведення спостережень 

та знімання, технологічні аспекти аерофотознімання та космічного знімання 

лісових масивів і їх використання на практиці. 

 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні наукові 

задачі та практичні проблеми, включно з прийняттям рішень щодо відбору 

даних та вибору методів досліджень при вивченні геосфер (відповідно до 

спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах із використанням 

комплексу міждисциплінарних даних та в умовах недостатності інформації. 

 

Загальні компетентності: 

1. Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати і здійснювати 

комплексні дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій на основі цілісного системного 

наукового світогляду з використанням знань в області історії і філософії науки. 

2. Здатність виявляти, ставити й розв’язувати наукові проблеми,  

управляти науковими проектами, ініціювати організацію наукових досліджень 

в галузі природничих наук та вміти професійно презентувати результати своїх 

досліджень. 

3. Здатність спілкуватися та співпрацювати з науковцями – 

представниками інших галузей природознавства, спроможність ефективно 
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працювати в команді, зокрема участь у роботі вітчизняних та міжнародних 

дослідницьких колективів з вирішення науково-прикладних і науково-освітніх 

завдань. 

4. Здатність здійснювати професійну науково-дослідну та виробничу 

діяльність зберігаючи природне та культурне надбання. 

 

Фахові компетентності: 

1. Здатність до просторового мислення. 

2. Володіння навичками використання знань провідних вітчизняних та 

зарубіжних наукових шкіл, окремих вчених в галузі наук про Землю для 

трактування результатів власного наукового дослідження, зокрема для 

формалізації і алгоритмізації фахових прикладних задач в галузі наук про 

Землю. 

3. Знання предметної області конструктивної географії та здатність 

застосовувати конструктивно-географічні знання у практичних ситуаціях. 

4. Здатність до сприйняття часопросторовості ландшафту зокрема, вміння 

усвідомлювати, розпізнавати й досліджувати зв’язки між компонентами живої 

та неживої природи в рамках цього інтегрального утворення ( ландшафту).  

5. Здатність до здійснення моніторингових досліджень на основі 

використання матеріалів дистанційних зондувань Землі,  застосовувати 

результати досліджень для інформування населення щодо екологічного стану 

середовища та моніторингових досліджень небезпечних природних процесів. 

6. Здатність до побудови чисельних алгоритмів обробки та інтерпретації 

геоданих на основі аналітичних або стохастичних залежностей, залучення 

методів математичного моделювання для вирішення прикладних задач з 

вивчення геосфер Землі, зокрема на основі застосування стандартних 

математичних пакетів обробки інформації. 

7. Здатність вибудовувати й аналізувати екомережу країни та її регіонів, 

зокрема, виділяти, обґрунтовувати й картографувати об’єкти природно-

заповідного фонду. 

 

Програмні результати навчання: 

1. Використовувати на практиці методи природничо-наукових, 

гуманітарних та фахових дисциплін в різноманітних видах своєї 

професіональної діяльності з раціонального використання природних ресурсів. 

2. Уникаючи суб’єктивізму оцінок, прагнути досягнення максимального 

рівня точності під час польових і лабораторних досліджень. 

3. Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у 

наукових статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз. Професійно 

презентувати результати своїх досліджень на вітчизняних та міжнародних 

наукових конференціях, мати досвід практичного використання іноземної мови 

у науковій, інноваційній та педагогічній діяльності. 

4. Використовуючи знання державної і іноземної мови і здійснюючи 

професійну діяльність у всіх її видах, набути вміння логічно і послідовно 
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доводити інформацію під час професійного та соціально-побутового 

спілкування у наукових колективах як в Україні так і за кордоном. 

 

 

3.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. ГІС у науках про Землю. 

Тема 1. Поняття про ГІС. Використання ГІС у науках про Землю.  

Тема 2. Аналітичні можливості ГІС. 

Змістовий модуль 2. Дистанційні методи у науках про Землю. 

Тема 2. Фізичні основи дистанційних методів. 

Змістовний модуль 3. ДЗЗ у науках про Землю. 

Тема 3. Використання даних ДЗЗ у науках про Землю. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Модуль (розділ, блок змістових модулів) Обсяг 

 

№ 

 

Дистанційні методи та ГІС у природокористуванні 

л
ек

ц
ії

 

п
р
ак

ти
ч

н
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б

о
та

 

р
аз

о
м

 

 

 

1. 

Змістовий модуль 1. ГІС у науках про Землю 

Тема 1. Поняття про ГІС. Використання ГІС у 

науках про Землю. 
2 2 20 24 

Тема 2. Аналітичні можливості ГІС. 2 2 20 24 

 Разом за змістовим модулем 1 4 4 40 48 

 

 

2. 

Змістовий модуль 2. Дистанційні методи у науках про Землю. 

Тема 3. Фізичні основи дистанційних методів. 2 2 17 21 

Разом за змістовим модулем 2 2 2 17 21 

Змістовний модуль 3. Використання ДЗЗ у наках про Землю. 

Тема 4. Використання даних ДЗЗ у науках про 

Землю. 
2 2 17 21 

Разом за змістовим модулем 3 2 2 17 21 

 Усього годин 8 8 74 90 
 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1. Векторизація зображень у ГІС 2 

2. Аналітичні можливості ГІС 2 
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3. Дешифрування матеріалів ДЗЗ 2 

4. Використання ГІС і ДЗЗ у природокористуванні 2 

 Всього 8 

 
 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Космічні системи спостереження за природним середовищем 

та їхнє супутникове забезпечення. Нетрадиційні способи 

вимірювання висот об’єктів.  

20 

2 

Індикаційні зв’язки під час непрямого дешифрування 

знімків. Аерокосмічні дослідження деградації рослинного 

покриву, негативних антропогенних впливів. 

17 

3 

Можливості геоінформаційних програм для перетворення 

знімків. Вивчення елементів тектоніки на космознімках. 

Вивчення інтенсивності рельєфотвірних процесів на знімках. 

17 

Разом 74 

 

7. Методи навчання 

 

В системі методів навчання перевага надається активним методам. Ці 

методи найкраще реалізуються у самостійній роботі студентів а саме, метод 

літературного пошуку, знайомство з джерелами Інтернет, підготовка 

повідомлень та доповідей на семінарські заняття. 

В рамках вивчення дисципліни передбачено проведення: 

– лекцій. За структурою заплановані лекції можливо поділити на вступні, 

тематичні, заключні, оглядові, установчі. Для проведення лекцій планується 

використання мультимедійного комплексу для наочного відображення 

представленого матеріалу; 

– практичні заняття. На практичних заняттях планується засвоєння 

практичних навиків по вивченню впливу господарської діяльності людини на 

навколишнє середовище. Також, за необхідності, здійснюється тестування всіх 

студентів групи за відповідною темою. В кінці заняття викладач підсумовує 

виконану роботу і дає  завдання для підготовки до наступного практичного 

заняття; 

– самостійна робота студентів буде проводитися з використанням 

різноманітних дидактичних методів навчання. Вона полягає в опрацюванні 

матеріалів лекцій, а також в підготовці до виконання та захисту робіт під час 

практичних занять та підсумкового контролю з модулів. 
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8. Методи контролю 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни 

«Дистанційні методи та ГІС в природокористуванні» включає поточний 

контроль успішності, модульний контроль та складання підсумкового заліку. 

За семінарські заняття аспірант може отримати максимум 50 балів. За 

самостійну роботу – 40 балів і за модульну контрольну – 10 балів. 

 

9. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 

Модуль №1 Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4  

25 25 25 25 100 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 
35-59 

 
FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

 
 

0-34 

 
 

F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 
дисципліни 

 
11. Методичне забезпечення 

 
Навчальні презентації в програмі «Power Point», навчальні фільми, 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та проведення семінарських 

занять з дисципліни «Дистанційні методи та ГІС в природокористуванні». 

(Електронна та паперова версія), серія космічних знімків. Курс лекцій Сонько 

С.П., Косенко Ю.Ю. Геоінформаційні системи в охороні довкілля, сільському та 
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лісовому господарстві. Курс лекцій з дисципліни «Основи геоінформатики» для 

студентів напрямів підготовки: 6.090106 – Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування; 6.090103 – Лісове і садово-

паркове господарство; 6.090101 – Агрономія, спеціальність 8.09010104 – 

Плодівництво і виноградарство. 

 
12. Рекомендована література  

а) Основна 

1. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия (конспект лекций 6 семестр).- Санкт- 

Петербург. Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. 

Плеханова.- 2006.- 169 с. 

2. Муха Б.П.,Байрак Г.Р.Дистанційні дослідження Землі. Навч.підручник. – 

Видавничій центр ЛНУ імені Франка, 2008.- 600 с. Електронний ресурс. Режим 

доступу https://issuu.com/olegafanasiev/docs/muha_bayrak_ddz_parth_1 

3. Некос А.Н., Щукін Г.І., Некос В.Ю. Дистанційні методи досліджень в 

екології: Навчальний посібник. - X.: ХНУ імені В. Н Каразіна, 2007. - 372 с. 

4. Національний атлас України. Електронна версія.- ІСГЕО&ІГНАНУ/.- 

CD,1999-2000 рр. 

5. Свентэк Ю.В. Теоретические и прикладные аспекты современной 

картографии./ М.: Эдиториал УРСС, 1997. -80 с. 

6. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики. 

Навчальний посібник./ Суми:Університетська книга, 2006.- 295 с. 

7. Сонько С.П. Інтернет-проект відкритої регіональної географічної бази 

даних./ Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія геологія, 

географія. /2003.- С.106-117. 
 

б) додаткова 

 

8. Богомолов В.В. , Ена Л.М., Гаврилов В.А., Полупан А.В. Smallworld 

GIS в лесном хозяйстве и радиоэкологии. / 

http://www.geocities.com/blinkova/art1.html. 

9. Крисенко М.В. Застосування ГІС-технологій від ESRI для потреб 

лісового господарства / С.В. Крисенко. /http://www.e-catalog.name/cgi- 

bin/irbis64r_61/cgiirbis. 

10. Куртеев В.В. ГИС и дистанционное зондирование в системе 

лесопатологического мониторинга России. 

http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_43/17_Patolog.html 

11. Лялько В.І. Аерокосмічні методи одержання оперативної екологічної 

інформації в районах інтенсивного техногенного впливу на довкілля./ 

www.ecoleague.colocall.com/ 
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